VÁCLAV Č. 24. (2019)
5. 10. 2019

Týdeník
římskokatolické farnosti
sv. Václava v Lovosicích
Zahradní 32/2,
410 02 Lovosice
webové stránky:
farnostlovosice.cz

27. neděle v mezidobí
Rozvrh nedělních bohoslužeb lovosickém farním obvodu platný od 7.října 2019
BOHOSLUŽBY BĚHEM TÝDNE:

LOVOSICE

Ne – v 9.30
Út – v 17.30
St – 8:00
Čt – 8:00
Pá – v 16.30
Modlitební skupina - Út 16.30 v kostele sv Václava, Lovosice
DD MILEŠOV Pá – 9:15
Mše v kostelích v okolí dle rozpisu

1.neděle v měsící
2.neděle v měsící
3.neděle v měsící
4.neděle v měsící
5.neděle v měsící

Lukavec v 8:00
Medvědice 8:00
Sulejovice v 8:00
Velemín v 8:00
-----------

Náboženství pro školní děti je v úterý 15:00 – 16:00 a 16:00 – 17:00

Drazí farníci a přátelé farnosti Lovosice.

Minulou neděli, se po mši uskutečnila první farní kavárna. Zúčastnilo se ji asi 1/3
účastníků mše. Ač jsem neměl odvahu veřejně požádat o něco dobrého ke kávě tak se
sešlo tolik dobrot, že by to vystačilo pro všechny, kteří byli na mši. Svědčí to o tom, že

farní společenství funguje. Pro mne je to výzva jak společenství obohatit. Děkuji těm
ženám, které se mezi sebou domluvily, udělaly a přinesly. Pro mne byla příležitost se
seznámit s dalšími z vás, u několika málo jsem si zapamatoval i jména. Omlouvám se
těm, u kterých se mi to nepodařilo.
Předkládám změnu programu bohoslužeb ve farním obvodu Lovosice. Prioritním
cílem změn je právě vytvoření prostoru pro neformální setkávání po mši, časem a
podle zájmu snad spojené s dalšími aktivitami.
K podobě farního zpravodaje:
Při nedělní kavárně se ukázalo, že z cca15 přítomných asi 3 nepoužívají internet
ostatní si tedy většinu informací najdou sami a tedy témata vlastního zpravodaje se
de facto omezují na informace o interních aktivitách.
Vnímám zájem několika z vás, aby zpravodaj vycházel, ale zatím se nepřihlásil nikdo,
kromě již zapojených, kdo by byl ochoten se na vydávání podílet. Já sám nemám
s redakční činností, ani v takto malém rozsahu, žádnou zkušenost, takže hledám a
věřím, že s vámi ne jen sám.
Uvědomuji si, že Farní zpravodaj nebo internetové stránky mohou být prostředkem
společného směrováni farního společenství a stojí za to se tématu ještě podržet.
K internetovým stránkám farnosti jsem získal přístupové heslo ale ne znalost jak je
doplňovat a aktualizovat. V jiných týmech, v nichž jsem byl zapojen, to vždy dělal
někdo jiný. Otevřel jsem tedy editor, zjistil, že je složitější než ty, které jsem viděl
v minulosti, odhlásil jsem se tedy z editace a od toho okamžiku nám stránky farnosti
nefungují. Kdo pomůže?
Texty evangelia z liturgického čtení následujícího týdne:
27. neděle v mezidobí (Cyklus – C)
Neděle Lk 17,5-10
Pondělí Lk 10,25-37
Úterý Lk 10,38-42
Středa Lk 11,1-4
Čtvrtek Lk 11,5-13
Pátek Lk 11,15-26
Sobota Lk 11,27-28
28.Neděle Lk 17,1-19

Aktuality:

 akce Red Wednesday - Červená středa dne 27. listopadu 2019. Smyslem akce je
veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro svou víru.
Pořadatelé se chtěji stejně jako loni spolu s Ekumenickou radou církví v ČR a
Federací židovských obcí v ČR připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the
Church in Need. Akce se koná již po několikáté. Pořadatelé zvou farnosti a
křesťanská společenství aby se podle možností zapojili.
 DCM se souhlasem otce biskupa rozhodlo uskutečnit pouť mládeže litoměřické
diecéze do Svaté země (Palestiny a Izraele). Bude se konat ve dnech 17.–25.
dubna 2020

